Въведени мерки по отношение режима на
влизане и излизане в страните на
акредитацията Ви и допълнителна такава
(ако имате).

От 00.01 ч. на 21 март е в сила временно
затваряне на границата между Канада и
САЩ за пътувания с цел туризъм и
развлечение. Изключение от забраната
се предвижда само за доставчиците на
стоки и услуги и за работещите в
съседната страна жители от двете страни
на границата. Първоначално определеният
срок на забраната бе удължен до 21
октомври 2020 г.
От 15.04.2020 г. е в сила изискването
всички пристигащи на територията на
Канада лица да носят маски.
От 12.00 ч. на обяд на 20.04.2020 г. влезе
в сила изискването за задължително
носене на маски от всички пътници (по
въздух, суша и вода), вкл. транзитно
преминаващите
през
Канада.
Изключения
наредбата
предвижда
единствено за деца до 2 год. възраст и хора
с някои видове увреждания.
От края на юни 2020 г. за пътуващите
със самолет от/към Канада пътници бе
въведена мярката за измерване на
температурата
им на
летището,
непосредствено преди отпътуване.
С цел ограничаване на незаконното
преминаване на границата между Канада
и САЩ бе сключено реципрочно
споразумение за връщане обратно на
нелегалните
мигранти,
подаващи
молби за убежище след 00:01 ч. на 21
март. Споразумението ще остане в сила
до отмяна на обявеното временно
затваряне на границата между двете
страни.
Допуска се транзитно преминаване на
чужди граждани през Канада при
спазване на следните задължителни
условия:
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-

Транзитът да се осъществява по
въздух;
Пътуващите задължително да
притежават канадска виза / eTA;
Да не проявяват грипоподобни
симптоми.

Осъществяването на транзит на този
етап е допустимо само в рамките на
същия ден, като пристиганията и
излитанията на пътниците следва да
стават от един и същи терминал, на едно
и също летище.
Определение на канадските власти за
преминаващ транзитно през Канада
пътник: Пътник, който пристига и
отпътува на едно и също летище „в
разумен срок“. В рамките на престоя се
изчаква в стерилна зона. Не се позволява
преминаване през митница (официално
влизане в Канада), както и използване на
вътрешни полети до други канадски
летища, от които да бъде извършен
международният полет. В случай че
горните условия не могат да бъдат
изпълнени и единствената опция включва
полет през Канада, пътуващият/ите следва
да се свържат с представител на
транспортното министерство на Канада
Transport Canada.
От 12:00 ч. на 18.03.2020 г. влезе в сила
забрана за пътуване на чужди граждани
до Канада, с изключение на: лица с
постоянно пребиваване в Канада, членове
на семействата на канадски граждани,
акредитирани
дипломатически
представители в Канада и членовете на
техните семейства, членове на самолетни
екипажи, граждани на САЩ (пътуващи
само по съществен повод и непроявяващи
симптоми на COVID-19) и пътници,
преминаващи транзитно през Канада.
От 00.01 ч. на 9 юни 2020 г. отпадна
наложената забрана за влизане в Канада
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на чуждестранни граждани – членове на
семействата на канадски граждани и
лица с постоянно пребиваване, при
условие че последните не проявяват
симптоми на COVID-19. Основанието за
пребиваване в Канада трябва да е
съжителство със съпруг/партньор в срок
най-малко от 15 дни. Подобно на всички
останали лица, влизащи на територията на
Канада, тези чужди граждани подлежат на
задължителна 14-дневна карантина.
На 02.10.2020 г. бе обявено облекчаване
на мерките за влизане в страната за
следните 3 категории граждани:
- За членове на семействата на канадски
граждани и постоянно пребиваващи в
Канада, вкл. съжителстващи на свободни
начала над 1 година и техните деца.
Пътниците от тази категория се нуждаят
от предварителното одобрение от
канадските имиграционни власти.
- Чужди граждани в случаи на:
животозастрашаващо заболяване, смърт.
Налице е възможност за частично
освобождаване от карантина;
- Чуждестранни студенти – от 20 октомври
2020 г. Условието е последните да
посещават
конкретна
учебна
институция, определена от съответното
провинциално и разполагаща с план за
готовност за действие в случай
разпространение
на
COVID-19.
Изключения от забраната се придвижат
също за лица с валидни работни и
студентски визи. Ще могат да влизат в
Канада и чужди граждани, подали
молби за постоянно пребиваване, както
и за студентски визи, и получили
писмено одобрение на молбите си преди
12:00 ч. на 18.03.2020 г.
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Въведен е задължителен 14-дневен
период на самоизолация за всички
пристигащи в Канада пътници.
Всички
чуждестранни
студенти,
включително и влизащите от САЩ, се
допускат на територията на Канада, ако
пътуването им е по съществен повод и
предоставят 14-дневен „План за
самоизолация“.
Лицата, чиито разрешения за престой в
Канада изтичат в рамките на
следващите 30 дни следва незабавно да
подадат заявления за удължаване на
срока. Последното ще им осигури легален
статут на пребиваване за времето до
вземане на решение по молбата за
удължаване от канадска страна (implied
status). Подаване на заявления за
удължаване се извършва само при
наличие на валидно разрешение за
престой.
Всички пътници, които проявяват
грипоподобни симптоми, включително
канадски граждани, нямат да имат
право да се качат на полет за Канада (На
въздушните превозвачи се възлага
задачата да проверяват здравословното
състояние на пътниците преди качване в
самолета).
Всички международни полети до и от
Европа към момента се осъществяват
през следните 3 летища в страната:
- Торонто – летище „Лестър
Пиърсън“ (с връзки до Лондон и
Франкфурт, Цюрих, Тел Авив,
скоро-и до Мюнхен);
- Монреал – летище „Пиер Трюдо“
(с връзки до Брюксел, Франкфурт
и Париж);
- Летището във Ванкувър (връзка до
Лондон);
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Въвеждат се засилени хигиенни мерки и
медицински прегледи по летищата.
Въздушните екипажи се задължават да
подават сигнал при съмнение за пътник
със симптоми на COVID-19.
Канадското правителство обяви отлагане
началото на сезона на круизните
кораби.
Наложена е забрана за акостиране на
канадските пристанища на кораби с
капацитет над 500 пътници и екипаж.
Наложена е забрана за навлизане на
кораби в арктически води през целия
сезон на 2020 г.
Въведени мерки по отношение на влизане
и излизане на транспортни средства
(включително такива при транзитно
преминаване) в страните на акредитацията
Ви и допълнителна такава (ако имате).

Редовното преминаване на канадската
сухоземна и морска граница със САЩ от
страна на камиони с доставки, членове на
екипажи на морски съдове и превозния
персонал на влакове, работници, на които
често се налага преминаване на границата,
се осъществява без налагане на изискване
за 14-дневна изолация.
Предложения за алтернативни маршрути За момента не е налична информация.
за завръщане в България (отворени ГКПП
към съседни държави) граждани в
случаите на пълно или частично затваряне
какви са възможните обходни маршрути
(сухопътни, въздушни и морски).
Въведени
карантинни/ограничителни Всички пристигащи в Канада пътници
мерки за гражданите.
подлежат на задължителен 14-дневен
период на самоизолация.
От 00.01 ч. на 15 април 2020 г. са в сила
нови изисквания за всички пристигащи
в Канада пътници (по суша, море или
въздух, независимо дали проявяват или
не грипоподобни симптоми) – Те ще
трябва да представят „План за
самоизолация“: Необходимо е на адреса,
на който посочват, че ще пребивават: да
няма лица над 65 год. възраст и уязвими
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лица;
да
е
налице
достъп
до
храна/лекарства в близост (т.е. не в
отдалечени местности). В случай че
посочените изисквания не могат да
бъдат спазени, лицата ще бъдат
настанявани
под
задължителна
карантина в обекти, посочени от
канадските здравни власти (хотели).
Мярката е валидна за цялата страна.
Предвиждат се строги наказания за
нарушителите – глоба до 750 хил. кан.
долара и / или лишаване от свобода за срок
от 6 месеца.
За виновно създаващите риск от смърт
или сериозно увреждане на здравето на
други лица се предвиждат глоби в
размер на 1 млн. долара и затвор до 3
години.
Предвижда се налагане на глоби на
лицата, неспазващи разпоредбите на
федералното
законодателство
по
отношение на въведената карантина.
Глобите са в размер между 275 – 1000
долара, в зависимост от сериозността на
нарушението.
Забранява се придвижване с градски
транспорт за лица, проявяващи
грипоподобни симптоми.
Недопустимо е прилагане на режим на
самоизолация, заедно с лица от уязвими
групи.
Забранява се използване на вътрешни
полети или пътуване с влак на пътници,
проявяващи грипоподобни симптоми.
Пътниците,
ползващи
обществен
транспорт, трябва да носят със себе си
маски.
В
по-голяма
част
от
провинциите носенето на маски по
време на пътуване е задължително.
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